باسمهتعالی
معزفی َیأت اجزایی جذب مشتزک پژيَشگاٌ علًم ي فزَىگ اسالمی ي داوشگاٌ تاقزالعلًم

(علیٍ السالم)

اػضای ّیأت ػلوی ًمش تِسشایی در تحمك اّذاف ٍ هأهَریت ػلوی ـ پژٍّشی  -فزٌّگی وشَر ،تز ػْـذُ دارًـذ
فزایٌذ جذب ٍ تثذیل ٍضؼیت اس هْنتزیي اهَر ّیأت ػلوی است وِ فزآیٌذ آى سهاىتز تَدُ ٍ دارای هحذٍدیت سهاًی
خاص هیتاشذ ًتیجِ اجزای دٍ فزایٌذ هذوَر ،آثاری در ٍضغ حمَق ٍ هشایای اػضای ّیأت ػلوی تز جای هیگذارد
تزخَرداری هَسسات آهَسشی ٍ پژٍّشی اس ّیأت اجزایی جذبً ،شاى اّتوام هسؤٍالى آى ٍ اػتثار هَسسـِ هشتـَر
در ٍسارت ػلَم تزای اًجام اهَر ّیأت ػلوی است
پژٍّشگاُ ػلَم ٍ فزٌّگ اسالهی تا ّذف تسزیغ در اًجام اهَر هزتَط تِ جذب ٍ تثذیل ٍضؼیت اػضای ّیـأت
ػلوی پژٍّشگاُ ٍ داًشگاُ ،الذام تِ تأسیس ّیأت اجزایی جذب هشتزن در سال ً 1334وَدُ است دتیزخاًِ ّیـأت
اجزایی جذب در پژٍّشگاُ هستمز است ٍ در حال اًجام ٍظایف هزتَط هیتاشذ

َدف َیأت اجزایی جذب

تِ هٌظَر اًتخاب اػضای ّیأت ػلوی اصلح اس تیي هتماضیاى جذب ٍ ّوچٌیي تثذیل ٍضؼیت استخذاهی ٍ ایجاد
ٍحذت رٍیِ در اهَر استخذاهی اػضای ّیأت ػلویّ ،یأت اجزایی جذب تشىیل شذ

يظایف َیأت اجزایی جذب

 1شٌاسایی ٍ تؼییي ًیاسّای جذب اػضای ّیأت ػلوی در گزٍُّای آهَسشی ٍ پژٍّشی؛
 2اًجام فزاخَاى ػوَهی تزای جذب اػضای ّیأت ػلوی؛
 3تصوین گیزی درخصَص ًحَُ ٍ چگًَگی استخذام اػضای ّیأت ػلوی اػن اس لزاردادی ،پیواًی ،رسوی
آسهایشی ،رسوی لغؼیّ ،یأت ػلوی عزح سزتاسی ،هأهَریت ٍ اًتمال اػضای ّیأت ػلوی در چْارچَب
آییيًاهِّا ٍ همزرات هزتَط؛
 4اػالم ًظز درخصَص جذب اػضای ّیأت ػلوی هتماضی استخذام در پژٍّشگاُ ٍ داًشگاُ ٍ هتماضیاى
راتثِ تحصیلی اس لحاػ تَاًایی ػلوی ٍ صالحیت ػوَهی؛
ً 5ظارت تز حسي اجزای لَاًیي ٍ همزرات هزتَط تِ استخذام اػضای ّیأت ػلوی؛
 6ارائِ گشارشات هستوز سالیاًِ حسة هَرد تِ ّیأت هزوشی جذب
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تزکیة اعضای َیأت اجزایی جذب مشتزک پژيَشگاٌ ي داوشگاٌ

 1حجت االسالم ٍالوسلویي دوتز ًجف لهسایی ،رییس پژٍّشگاُ ػلَم ٍ فزٌّگ اسالهی تِ ػٌَاى رییس ّیأت اجزایی جذب
 2حجت االسالم ٍالوسلویي دوتز هحوذصادق یَسفی همذمً ،وایٌذُ ًْاد ًوایٌذگی همام هؼظن رّثزی در ّیأت اجزایی جذب
 3حجت االسالم ٍالوسلویي دوتز شوسالِ هزیجی ،رییس داًشگاُ تالزالؼلَم(ع) ،ػضَ ّیأت اجزایی جذب
 4حجت االسالم ٍالوسلویي دوتز احوذ ٍاػظی ،ػضَ ّیأت اجزایی جذب
 5حجت االسالم ٍالوسلویي دوتز حویذ پارساًیا ،ػضَ ّیأت اجزایی جذب
 6حجت االسالم ٍالوسلویي دوتز هحوذػلی هثیٌی ،ػضَ ّیأت اجزایی جذب
 7دوتز ػلی اوثزیهؼلن ،ػضَ ٍ دتیز ّیأت اجزایی جذب

ساختار ي ساسمان وفزات َیأت اجزایی جذب مشتزک پژيَشگاٌ ي داوشگاٌ
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تزکیة ي شزح يظایف اعضای دتیزخاوٍ َیأت اجزایی جذب مشتزک پژيَشگاٌ ي داوشگاٌ

مُىذس مُذی ایزانپًر ،رییس دبیزخبوٍ َیأت اجزایی جذة
 اًجام اهَر اجزایی هزتَط تِ ّیأت اجزایی جذب؛
 دریافت تماضای ّوىاری ٍ اًجام اهَر هزتَط تِ فزاخَاىّای ػوَهی جذب؛
 تشىیل ٍ تىویل پزًٍذُ تزای هتماضیاى ٍاجذ شزایظ ٍ پاسخگَیی تِ هتماضیاى؛
 ارسال پزًٍذُ صالحیت ػوَهی ٍ ػلوی تِ وارگزٍُّا؛
 دریافت ًتیجِ تزرسی تَاًایی ػلوی ٍ صالحیت ػوَهی اس وارگزٍُّا؛
 آهادُ ساسی ارسال پزًٍذُ هتماضیاًی وِ هَرد تأییذ اٍلیِ ّیأت اجزایی جذب لزار گزفتِاًذ تِ ّیأت هزوشی
جذب؛
 پیگیزی ٍ ًظارت تز اًجام فؼالیت وارشٌاساى صالحیت ػوَهی ٍ ػلوی؛
 تؼاهل ساسًذُ تا هذیزیتّا ٍ ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری؛
 سزػت ٍ دلت در اًجام فزایٌذ رسویتتخشی اػضای ّیأت ػلوی؛
 باسگزاسی هستٌذات دس ًشم افضاس دبیشخاًِ ای ٍصاست ٍ دسیافت خشٍجی؛
ً ظاست ٍ اسسال پشًٍذُ صالحیت عوَهی (بٌذ ص) بِ ٍصاست علَم؛
 دسیافت جَاب هشکض جزب ٍصاست علَم ٍ اسسال دسخَاست ابالغ اص هعاًٍت آهَصش ٍصاست علَم؛
 صذٍس حکن سسوی قغعی ٍ یا سسوی آصهایشی ٍ اسسال آى بِ ّیأت هویضُ ٍصاست علَم؛
ً ظاست ٍ اسسال پشًٍذُ صالحیت عوَهی ٍ علوی بِ ٍصاست علَم؛
ً ظاست ٍ اسسال پشًٍذُ احتساب سٌَات بِ ّیات هویضُ ٍصاست علَم؛
 صذٍس حکن احتساب سابقِ ٍ تاییذ آى تَسظ ّیأت هویضُ؛
ً ظاست ٍ اسسال پشًٍذُ استقای هشتبِ بِ ّیأت هویضُ؛
 ساٌّوایی اعضای ّیأت علوی ،هسؤٍالى دفاتش پژٍّشی ٍ سٍسای ریشبظ دس اًجام فشایٌذ سسویت بخشی؛
 اًجام اهَس هحَلِ
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محمًد َیئتی ،کبرشىبس صالحیت علمی َیأت اجزایی جذة
 اًغباق هستٌذات پشًٍذُ جزب ّیأت علوی بشابش هقشسات هشبَط؛
 اًغباق هستٌذات پشًٍذُ تَاًایی علوی ٍ اهتیاصات صالحیت عوَهی بشابش هقشسات هشبَط؛
 اًغباق هستٌذات پشًٍذُ صالحیت علوی بشابش هقشسات هشبَط؛
ً ظاست بش اًغباق هستٌذات پشًٍذُ احتساب سٌَات بشابش هقشسات هشبَط؛
 اًغباق هستٌذات هادُ  1پشًٍذُ استقا جْت عشح دس کویسیَى تخصصی هَضَع هادُ  1بشابش هقشسات هشبَط؛
 اًغباق هستٌذات پشًٍذُ استقا ٍ بشسسی شکلی ٍ صحت هستٌذات ٍ عشح دس کویتِ کاسشٌاسی بشابش هقشسات هشبَط؛
ً ظاست بش اًغباق هقشسات با هستٌذات پشًٍذُ استقا؛
 ساٌّوایی اعضای ّیأت علوی ،هسؤٍالى دفاتش پژٍّشی ٍ سٍسای ریشبظ دس اًجام فشایٌذ سسویت بخشی؛
 اهَس هحَلِ

سیذاحمذ مًسًی ،کبرشىبس صالحیت عمًمی َیأت اجزایی جذة
 اًجام ٍ پیگیشی استعالم اص ٍصاست علَم ،اداسُ حشاست پژٍّشگاُ ٍ دفتش تحقیق استاى؛
 دسیافت فشم شواسُ  ،1فشم تکویل شذُ صالحیت عوَهی ٍ فشم تکویل شذُ تَاًایی علوی اص کاسشٌاس صالحیت علوی

جْت تکویل پشًٍذُ صالحیت عوَهی؛
 آهادُ ساصی هستٌذات بشابش دستَسالعول ٍصاست علَم؛ شاهل هوَْس بِ هْش دبیشخاًِ ّیأت اجشایی جزب ،اسکي هستٌذات،

تٌظین ٍ اهضای صَست جلسات؛
 ساٌّوایی اعضای ّیأت علوی ٍ هسؤٍالى دفاتش پژٍّشی ٍ سٍسای ریشبظ دس اًجام فشایٌذ سسویت بخشی؛
 بشسسی ٍ بِسٍصسساًی اعالعات اعضای ّیأت علوی دس ًشم افضاس چاسگَى؛
 اهَس هحَلِ
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ضماﺋﻢ مربوط به وظایف هیأت اجرایی جذب
 .1فزایىدَا( :پىج فزایىد):
 فزایىذ جذة َیأت علمی
 فزایىذ تبذیل يضعیت (صالحیت عمًمی)
 فزایىذ تبذیل يضعیت (صالحیت علمی)
 فزایىذ احتسبة سىًات
 فزایىذ ارتقبی مزتبٍ
 .2فزم َا( :دٌ فزم):
الف) فزم استعالم
 فزم شمبرٌ  1يسارت علًم
ب) فزم جذب
 فزم جذة
ج) فزم تبدیل وضعیت(صالحیت عمومی)
 فزم شمبرٌ 1
 فزم شمبرٌ  1-1-2تًاوبیی علمی
د) فزم تبدیل وضعیت(صالحیت علمی)
 فزم الف
 فزم گشارشىبمٍ صالحیت علمی(چُل ي پىج صفحٍای)
هـ) فزم ارتقای مزتبه
 فزم الف
 فزم گشارشىبمٍ ارتقبی مزتبٍ (چُل ي پىج صفحٍای)
و) فزم احتساب سنوات
 فزم احتسبة سىًات
 فزم گًاَی تذریس
 .3آییهوامٍَا( :دي آییهوامٍ):
 آییهوبمٍ ارتقبی رتبٍ اعضبی َیأت علمی مؤسسٍَبی آمًسشی ي پژيَشی
 آییه وبمٍ استخذامی اعضبی َیأت علمی داوشگبٌ ي مًسسبت آمًسش عبلی ،پژيَشی ي
فىبيری

 .4دستًرالعملَا( :یک دستًرالعمل):
 دستًرالعمل اجزایی جذة ي تبذیل يضعیت
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